
MALTA I SYCYLIA

Dzień 1 
Przelot z wybranego lotniska w Polsce na Maltę.

Dzień 2 — La Valetta / Vittoriosa / Sanglea 
Zwiedzanie stolicy Malty – La Valetty. W programie katedra 
św. Jana, uznana za maltańską perłę baroku i Pałac Wiel-
kich Mistrzów. Spacer po historycznym centrum i po Upper 
Barracca Garden, najpiękniejszym parku miasta. Po połu-
dniu wycieczka do tzw. „Trzech Miast”: Vittoriosa, Cospicua 
i Sanglea. Spacer po Vittoriosie i Sanglei, wąskimi, małymi 
uliczkami w cieniu dawnych pałaców i kościołów.

Dzień 3 — Mdina / Rabat / Klify Dingli / Mosta 
Całodzienna wycieczka do środkowej części Malty. Zwiedza-
nie Mdiny, znanej jako „ciche miasto”. Następnie przejazd 
do Rabatu, miejsca szczególnie związanego ze św. Pawłem, 
gdzie znalazł schronienie po rozbiciu statku u wybrzeży wy-
spy. W programie kościół i grota św. Pawła. Kolejne ciekawe 
miejsca Malty to Klify Dingli, z pięknymi widokami na otwar-
te morze i Mosta z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny.

W słońcu Południa 
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Dzień 4 — Gozo 
Przeprawa promem na wyspę Gozo, drugą wyspę Archipela-
gu Maltańskiego. Według legendy to tu nimfa Kalipso więziła 
Odyseusza. W programie zwiedzania: spacer po Victorii, 
stolicy wyspy, megalityczne świątynie w Ggantiji oraz rejs 
łódkami wokół klifów w Dwejrze. Czas wolny na odpoczynek 
i plażowanie. Powrót na Maltę.

Dzień 5 — Malta / Sycylia 
Przelot lub rejs na Sycylię.

Dzień 6 — Erice / Trapani / Palermo
Przejazd do Erice, miasta położonego na wysokości ok. 700 
m. n.p.m. i okazja do podziwiania wspaniałych widoków 
rozciągających się na zachodnią Sycylię. Następnie podróż 
do Trapani i zwiedzanie katedry św. Wawrzyńca. Po południu 
wizyta w Palermo, najbardziej różnorodnym i wielokulturo-
wym włoskim mieście. W programie: Stare Miasto, Pałac 
Normanów, Porta Nuova oraz katedra NMP Wniebowziętej.
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W słońcu Południa
Dzień 7 — Agrigento / Syrakuzy 
Zwiedzanie pozostałości starożytnych świątyń greckich 
w Agrigento. Przejazd do Syrakuz. W programie wizyta 
w katedrze NMP, kościele św. Łucji z dziełem Caravaggia 

„Pogrzeb Łucji” oraz w kościele św. Jana. Ponadto ruiny joń-
skiej świątyni Artemizy i fragmenty świątyni Apolla.

Dzień 8 — Etna / Taormina 
Wycieczka na Etnę, najwyższy i największy wulkan w Euro-
pie. Wjazd na wysokość około 2000 m n.p.m. i spacer po 
jednym z wygasłych kraterów. Możliwość przemieszczenia 
się specjalnym busem terenowym o kolejne tysiąc metrów 
w pobliże głównego krateru. Po południu, przejazd do za-
wieszonej na skałach Taorminy. Spacer po Starym Mieście, 
zwiedzanie katedry św. Mikołaja i pozostałości starożytnych 
greckich budowli.

42

W słońcu Południa
Dzień 9 — Katania 
Zwiedzanie Katanii, miasta położonego w cieniu Etny. W pro-
gramie: Piazza del Duomo, katedra św. Agaty, klasztor be-
nedyktynów oraz kościół św. Mikołaja. Ponadto: targ rybny, 
ogród botaniczny i spacer via Etnea, która jest najpopular-
niejszą i najmodniejszą ulicą miasta. Czas wolny na skosz-
towanie potraw lokalnej kuchni.

Dzień 10
Przelot do Polski.

Kolejność zwiedzania Sycylii może ulec zmianie ze względu na 
środek transportu, którym grupa przemieści się z Malty.

43


